
Tandongevallen verzekering      
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: 

Statutaire zetel:

Product:

Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK Rotterdam 24353249

La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE is een onder-
neming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. 
In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Independer Tandongevallen Verzekering

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. De polisvoorwaarden en alle andere 
(pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy aspecten) vindt u hier: link.

Uw Tandongevallen-verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van gebitschade, zoals omschreven in deze 
verzekeringsvoorwaarden. Deze verzekering krijg je gratis in combinatie met een Zorgverzekering die via Independer is afgesloten.

Vergoeding van tandheelkundige zorg 
door beschadiging van het gebit door een 
ongeval. Tot het maximum bedrag van 
€20.000. 

Tandartskosten die niets met een ongeval 
te maken hebben.

Schade aan een (gedeeltelijk) kunstgebit

Zorg die nodig is door verergering van  
ziekten of afwijkingen, die al bestonden 
vóór het ongeval.

Letsel veroorzaakt door grove schuld, 
opzet of onvoorzichtigheid, zoals boksen of 
hockeyen zonder bitje in. Of een bierflesje 
openen met uw tanden.

Letsel veroorzaakt doordat u heeft deelge-
nomen aan een vechtpartij, tenzij u kunt  
bewijzen dat u buiten uw schuld erbij  
betrokken bent geraakt.

Behandeling van een tandongeval in het 
buitenland.

Kosten die verband houden met  
orthodontie

Het verplicht of vrijwillig eigen risico voor 
kaakchirurgie.

Letsel veroorzaakt door vechtsporten.

Kosten van een ongeval dat plaatsvond 
nadat u overmatig alcohol had gebruikt.

Geen dekking voor kinderen <18 jaar oud.

Maximum van €20.000 per kalenderjaar en 
per verzekerde.

Er kunnen geen rechten ontleend worden 
aan deze verzekering als schade al is ge-
dekt op andere verzekering

Welke soort verzekering is dit?

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Zijn er dekkingsbeperkingen?



Nederland. Een behandeling van een tandongeval komt alleen in Nederland voor vergoeding in aanmerking, ook als 
het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor acute zorg. U moet daarnaast woonachtig zijn in 
Nederland.

Aan het begin van de verzekering
• Vul uw persoonsgegevens volledig en naar waarheid in
• Om voor deze verzekering in aanmerking te komen dient u een zorgverzekering te hebben die afgesloten is via 

Independer

In geval van een claim
• U verleent medewerking aan onze medewerker(s), die met controle zijn belast, en die bepaalde informatie nodig 

hebben voor de uitvoering van de Tandongevallen-verzekering
• U informeert ons over feiten, die met zich mee (kunnen) brengen dat anderen aansprakelijk zijn voor de kosten die 

u hebt moeten maken, waardoor zij verplicht zijn dit te vergoeden 

Gedurende de looptijd
• U geeft wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door aan Independer.

Waar ben ik gedekt?

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze verzekering wordt gratis aangeboden door Independer. Om voor deze verzekering in aanmerking te komen dient 
u een zorgverzekering te hebben die afgesloten is via Independer.

Wanneer en hoe betaal ik?

Begin: op de datum die op de polis van uw zorgverzekering als ingangsdatum staat vermeld.
Looptijd: u kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn  
van één maand.
Einde:
• Op de datum die op het certificaat staat vermeld.
• Als de tussen verzekeraar en Independer gesloten verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd.
• Als u Independer schriftelijk laat weten de verzekering te willen beëindigen.
• In geval van een geldige opzegging door Verzekeraar.

Telefonisch: neem contact op met de klantenservice van Independer via 035-6265544 
Email: stuur een mail naar info@independer.nl

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Hoe zeg ik mijn contract op?

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor 
promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. Chubb European Group SE is 
een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire 
zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort 
maatschappelijk kapitaal van € 896.176.662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution’ (ACPR), 4 Place de Budapest, 
CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij 
KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).


